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A férjemnek, Ericnek:

te vagy a fény,  

a szerelem és az inspiráció.
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Bevezetés

Amikor 5 évvel ezelõtt átálltam a teljes értékû növényi étkezésre, csodálatos változásokat 
  tapasztaltam magamon. Miután egy évtizeden keresztül küzdöttem evészavarral, és 
   kizárólag alacsony kalóriatartalmú, feldolgozott, diétás ételt voltam hajlandó enni, 

tudtam, hogy javítanom kell az életemen és az egészségemen is. Fokozatosan váltottam, és 
elkezdtem a teljes értékû növényi táplálékokra koncentrálni. Szinte azonnal észrevettem, 
milyen csodálatos lett a közérzetem. Élettel teli zöldségek és gyümölcsök, teljes értékû ga-
bonák, hüvelyesek, bab- és mogyorófélék és magvak kezdték átvenni a dobozos, feldolgozott 
élelmiszerek helyét. A bõröm fokozatosan visszanyerte ragyogását, egyre több energiám lett, 
és a krónikus irritábilis bél szindrómám is enyhült. A 100 kalóriás „forgácslapok” többé már 
nem tûntek olyan vonzónak.

2008-ban azért kezdtem el Ragyogj! címmel blogot írni, hogy megmutassam, hogyan 
váltottam egészséges életmódra, és mindazt a hatalmas változást, amit az ételek hozhatnak 
az életünkbe. A célom az volt, és még ma is az, hogy õszintén megosszam a történetemet 
másokkal, miközben remélem, hogy más, hasonló gondokkal küzdõ embereket is változásra 
inspirálok. Õszintén szólva nem voltam biztos benne, hogy a blogírást pár hétnél tovább 
fogom csinálni, azonban ez a hobbi hirtelen hihetetlen a szenvedélyemmé vált, és most már 
elmondhatom, hogy az egész életemet megváltoztatta. Már az elsõ pár hónapban nagyon 
sok olvasóm lett. A küzdelmekrõl és sikerekrõl szóló hozzászólások és e-mailek lassanként 
elárasztották az oldalt. A bátor férfiak és nõk történetei a saját felépülésemben is hihetetlenül 
nagy szerepet játszottak, ugyanis ezek is motiváltak az egészséges életmód melletti kitartás-
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ban. Életemben elõször éreztem úgy, hogy a munkám tökéletesen kielégít. Hamarosan már 
órákat töltöttem a konyhában kedvenc receptjeim növényi alapú megreformálásával, majd 
rohantam a számítógéphez, hogy megosszam a recepteket és az ételekrõl készült képeket.

Öt évvel késõbb a Ragyogj! a legmerészebb álmaimat is túlszárnyalta, havonta milliók 
látogatták az oldalt. Az évek során az egész világról lettek olvasóim, akik a receptjeimet 
használva pozitív egészségi változásokról számoltak be. Rendkívül hálás vagyok, hogy meg-
oszthatom másokkal is a szenvedélyemet, és az egész világon terjeszthetem az egészséges 
ételek iránti szeretetemet. Évekig álmodoztam egy saját szakácskönyvrõl, amelyben leírha-
tom legféltettebb receptjeimet, a villámgyors reggeliket, fehérjedús nassolnivalókat, tápláló 
fõfogásokat és gazdag desszerteket. Nagyon örülök, hogy végre megoszthatom a mostanáig 
titokban tartott receptjeimet is. Ebben a szakácskönyvben több mint 100 ragyogó receptet 
találsz, ezek közül 75 teljesen új, néhány tucat olvasói kedvencet pedig továbbfejlesztettem. 
Lehetsz vegán, vagy olyan valaki, aki csak néhány növényi alapú ételt szeretne beilleszteni 
az étrendjébe, biztos vagyok benne, hogy a könyvben található receptek kedvezõ hatással 
lesznek egészségedre és közérzetedre, és remélem, ismét lelkesedni fogsz az egyszerû, nö-
vényi alapú étrend iránt.

EGÉSZSÉGHEZ VEZETÕ UTAM

Bárcsak egy romantikus történettel tudnám kezdeni, miszerint egy farmon nõttem fel, és 
a nagyszüleimtõl tanultam meg a féltve õrzött családi recepteket. De az igazság az, hogy min-
dig is kihívást jelentett se veled se nélküled kapcsolatom az étellel, amelyre valójában több 
mint 10 évig ellenségként tekintettem. Az éhezés és túlevés ördögi körébe estem, amelytõl 
bizonytalan, az ételre már eleve gyanakvással tekintõ ember lettem, és nem éreztem jól 
magam a bõrömben. Abban az idõben nem foglalkoztam azzal, hogy a naponta elfogyasz-
tott étel milyen hatással van a közérzetemre, de nem is igazán érdekelt. A kalóriákhoz és 
a zsírtartalomhoz való ragaszkodásommal csak az életem más gondjait lepleztem, de azt sem 
tudtam megérteni, mirõl szól a tápanyagbevitel, és az milyen hatással van a hangulatomra, 
energiaszintemre és önbecsülésemre. Mélyen legbelül tudtam, hogy meg tudom változtatni 
az életemet, de azt nem igazán, hogy hogyan.  
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Az igazság az, hogy a legnagyszerûbb pillanatok nagy valószínûséggel akkor bukkannak 

fel, amikor a legkétségbeesettebbek és legboldogtalanabbak vagyunk, és a legnagyobb 

hiányt szenvedjük el. Csak a hiány ezen pillanataiban vagyunk képesek kilépni saját 

magunk mocsarából, és más utakat vagy jobb válaszokat keresni.

M. SCOTT PECK

Az evészavaraimtól való megszabadulás hosszú útján a húszas éveim elején indultam el. 
Újfajta optimizmussal felvértezve engedtem meg magamnak, hogy túllépjek a múlton, és 
elkötelezõdjek a gyógyulás útján. A célom egyszerû volt: újból megszeretni az igazi, teljes 
értékû ételeket, amelyek belülrõl tesznek ragyogóvá. Ez azt jelentette, hogy számûztem 
a 100 kalóriás nassolnivalókat, a mesterségesen édesített zsírmentes joghurtot és a kémiai 
anyagoktól hemzsegõ 0 kalóriás vajsprayt. Helyettük inkább mindennap munka elõtt le-
veles zöldeket és más zöldségeket tettem a reggeli turmixomba. Mondj egy zöldséget, én 
készítek belõle turmixot, legyen szó akár fodros kelrõl, uborkáról, cékláról vagy répáról. 
Az elsõ kísérleteim kissé rémisztõk voltak mind kinézetben, mind ízben (innen ered a Zöld 
szörny név, lásd a 79., 81. és 89. oldalon), de azért készítettem finomakat is, amelyek re-
ceptjét közzétettem a blogomon is. Legnagyobb meglepetésemre a Zöld szörnyek óriási 
sikert arattak, és az olvasók a világ minden tájáról küldtek képet saját zöld szörnyeikrõl. 
Nemsokára a bõröm is visszanyerte ragyogását, és a túlzsúfolt napok túléléséhez szükséges 
energiám is megvolt. A férjem, Eric is megízlelte a növényi étrend pozitív hatásait, mivel 
9 kilótól és a magas koleszterin szinttõl szabadult meg mindenféle gyógyszer nélkül. Ezek 
a nagyszerû eredmények motiváltak az új életvitel melletti kitartásra, és arra, hogy ne essek 
vissza a régi hibáimba. 

A táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod a táplálékod legyen.

HIPPOKRATÉSZ

Hála a közösségi kerteknek és a gyakori piaclátogatásoknak, egyre több zöldség lett a kony-
hámban. Pár évvel késõbb kialakítottam a saját zöldségeskertemet, ahol rengeteg fodros 
kelt és más növényt termesztettem (de azt nem mondom el, mennyit pusztítottam el!). 
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A saját zöldségeskertemnek köszönhetõen elõször éreztem kapcsolatot a tányéromon lévõ 
étellel. Egyszerûen lenyûgözött a kertemben növekedõ igazi zöldségek látványa, az olyan 
zöldségeké, amelyeket csak ki kell húzni a földbõl, és már lehet is enni! Minden ízletes és 
finom volt, pont, ahogy azt a természet akarta! Életemben elõször rengeteget foglalkoztam 
az igazi alapanyagok fõzésével (és fényképezésével) a konyhámban. Rengeteget hibáztam 
(nagyon sokat a blogomon is megörökítettem), de sok minden sikerült is, ami továbbhajtott 
a tanulásban és a konyhai tudományom fejlesztésében.

Amikor beleszerettem az igazi ételekbe, interneten talált vegán receptekkel kezdtem el 
kísérletezni, de az eredmény gyakran okozott csalódást. Sok recept csak úgy vaktában készült 
el, nem volt ízük, gyakran tartalmaztak feldolgozott hozzávalókat vagy bizarr húspótlékokat. 
Mivel ezek a kezdeti receptek elbátortalanítottak, elhatároztam, hogy megalkotom saját 
receptgyûjteményemet, amely még a legmegátalkodottabb húsimádókat is meggyõzi. Ha 
egy recept nem nyerte el a férjem tetszését, akkor nem érte el a kívánt szintet, ezért szinte 
küldetésemmé vált az ínycsiklandó ételek elkészítése. A recepteket gyakran több alkalom-
mal teszteltem, mielõtt közzétettem volna a blogomon. A legjobb az egészben az, hogy 
a receptekben teljes értékû növényi hozzávalók szerepelnek, amelyek mindenkinek csak 
a hasznára válnak. Ez idõ alatt jöttem rá, hogy a vegán ételekhez nem kell lemondani az 
ízrõl, a változatosságról vagy a tápanyagokról. Ha friss alapanyagokat használsz, az ételek 
íze magukért fog beszélni. 

A vegán étrendre való átállásom apránként, kis változtatásokkal történt. Nem dobtam 
ki egyik nap mindent a hûtõmbõl, és nem hirdettem háborút az állati eredetû, feldolgozott 
termékekkel szemben egy csettintésre. Fokozatosan valósítottam meg, és pont emiatt hosszú 
távú és fenntartható életmóddá vált. Kezdetben nagyon sok húshelyettesítõt és más vegán 
terméket vásároltam, de gyorsan rájöttem, hogy az energiaszintemnek és az egészségemnek 
is jobb, ha nem ezeken alapul az étrendem. Éppen emiatt, ebben a könyvben nincs sok 
húspótló recept. Az étrendem elsõsorban zöldségeken, gyümölcsökön, teljes értékû gabo-
naféléken, dió- és mogyoróféléken, hüvelyeseken, magokon és minimálisan feldolgozott 
szójatermékeken alapul, vagyis alapvetõen ezeket a hozzávalókat fogod ebben a könyvben 
megtalálni. Azt hittem, hogy a vegán étkezés furcsa, nem étvágygerjesztõ és a lehetõségei 
korlátozottak, de tévedtem. Ha te is a szkeptikusok közé tartozol, remélem, a te hozzáállásod 
is meg fog változni!

Ahogy kevesebb állati és több növényi eredetû ételt fogyasztottam, új embernek éreztem 
magam, és annak is néztem ki. Kezdetben talán a hiúság motivált, de idõvel emellett még 
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sok minden más is. Miután megismertem a hús- és tejüzemek horrorisztikus állapotait, fel 
kellett magamnak tennem néhány nehéz kérdést. Ha egész életemben szerettem az állatokat, 
akkor hogyan támogathatom egy olyan rendszer mûködését, amely évente annyi fájdalmat és 
szenvedést okoz oly sok állatnak? A tányéromra kerülõ étel és az állatok jólléte iránti szenve-
délyem kettõsségét õszintén szólva nehéz volt megemésztenem. Nincs más megoldás? Nem 
táplálkozhatok egészségesen, teljes értékûen, anélkül hogy egy olyan rendszert támogatnék, 
amelyben nem hiszek?

De, természetesen igen. A vegán táplálkozás arra bátorított, hogy elõretekintve keressem 
a gyógyulást, és minden életet értékeljek, beleértve a sajátomat is. Lassacskán megtaláltam 
azt a fejlõdési irányt az ételen keresztül, amelyre olyannyira szükségem volt. A mások iránti, 
és legmeglepõbb módon a saját magam iránti szenvedélyem sokféleképpen fejlõdött. Végül 
rájöttem, hogy megérdemlem a boldogságot és a táplálékot – mindegy, mit mond a mér-
leg –, ahogyan mindenki más is. Remélem, hogy a könyvben található receptek nemcsak 
a konyha tüzét élesztik fel, de megmutatják, hogy milyen könnyen becsempészheted az 
egészséges vegán ételeket az étrendedbe. A jó közérzet a tányérunkon kezdõdik, és onnan 
terjed futótûzként az élet más területeire is. Menj, és valósítsd meg a rég áhított munkahe-
lyi elõrelépést, fusd le azt a 10 kilométert, és hagyd, hogy a fodros kel elcsábítson. Nincs 
megfelelõbb pillanat, mint a pont most!

Angela

Soha ne kételkedj abban, hogy egy gondolatokkal teli, elkötelezett emberekbõl álló kis 

csoport megváltoztathatja a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltozta-

tásának!  

MARGARET MEAD
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